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Stimaţi români, 
Rezultatele activităţii din anul anterior îmi permit 
să afirm că, inclusiv în 2018, Serviciul Român de 
Informaţii şi-a îndeplinit misiunile fundamentale şi a 
continuat să fie o instituţie performantă, respectată şi 
corectă, funcţionând în deplin acord cu mandatul său 
democratic. 
Desigur, cea mai mare parte a reuşitelor noastre 
se datorează unui efort remarcabil, pentru care 
se cuvine să le mulţumesc angajaţilor Serviciului, 
instituţiilor şi partenerilor cu care am colaborat şi, 
nu în ultimul rând, cetăţenilor României, principalii 
noştri aliaţi. Altfel spus, a fost un efort de echipă. Cu 
profesionalism şi pasiune. Cu dificultate, în secret şi, 
de cele mai multe ori, cu riscuri pe măsură. 

Ce am realizat? Am continuat să prevenim orice for-
mă de manifestare a fenomenului terorist pe teritoriul 
naţional. Am investigat cu succes cazuri complexe de 
spionaj, de agresiuni cibernetice şi de criminalitate or-
ganizată. Am susţinut decizia beneficiarilor noştri cu 
informaţii consistente şi oportune. Nu în ultimul rând, 
am continuat să ne consolidăm brand-ul în relaţia cu 
partenerii externi, alături de care am avut succese re-
marcabile în apărarea securităţii colective. 
Pentru Serviciul Român de Informaţii, anul 2018 
a fost, totodată, un an al adaptării. Al eforturilor de 
reaşezare a instituţiei, deopotrivă dintr-o perspectivă

 

operaţională şi organizaţională. Toate aceste demer-
suri au vizat un obiectiv firesc: creşterea performanţei 
operaţionale a Serviciului - plecând de la convingerea 
că un serviciu de informaţii reformat şi modernizat 
oferă una dintre puţinele garanţii pentru un stat sigur, 
mai ales într-un context în care modelul euro-atlantic 
şi drumul occidental al României trebuie tot mai mult 
apărate.
Spun tot mai mult pentru că asistăm, din ce în ce 
mai des, la ameninţări hibride, în care nu se mai 
confruntă armate, ci linii de gândire. Pe această 
hartă incertă, noii adversari nu mai poartă neapărat 
uniforme sau însemne şi nu mai acţionează după 
principii jus in bello. Noul teatru de război este astăzi 
spaţiul cibernetic, acolo unde identităţile şi intenţiile 
sunt mult mai uşor de disimulat. Mai mult, o nouă 
arenă a confruntărilor a devenit însuşi spaţiul public, 
acolo unde internetul global şi reţelele de socializare 
oferă teren de manifestare pentru dezinformare, 
propagandă şi influenţare a societăţilor. 
În acest context tot mai efervescent, Serviciul trebu-
ie să se asigure că are toate instrumentele necesa-
re, structura adecvată şi cei mai buni oameni pentru 
a răspunde acestor noi provocări. În egală măsură, 
pentru a rămâne performanţi şi competitivi, trebuie 
să ne asigurăm că noile tehnologii sunt şi de partea 
noastră, nu doar a adversarilor. 
Este firesc să ne îmbunătăţim continuu şi să ne confi-
gurăm adecvat procesele. În câţiva ani, lumea în care 
vom trăi va fi exponenţial mai digitalizată, iar perfor-
manţa, mai ales în domeniul nostru, va depinde tot 
mai mult de tehnologia pe care o vom putea asimila.
Astfel, începând din acest an, Serviciul îşi va gestiona 
resursele într-o logică a specializării inteligente, care 
va presupune investiţii prioritare în acele domenii de 
activitate esenţiale pentru combaterea celor mai gra-
ve ameninţări. Ne vom concentra pe misiunile funda-
mentale de intelligence, iar cheia întregului proces de 
optimizare o va reprezenta tehnologia. 
Deşi, în 2019, continuarea acestui proces de moder-
nizare va întâmpina dificultăţile unui buget de avarie, 
vom suplini lipsurile pe care le vom întâmpina prin-
tr-un plus de productivitate, echilibru şi responsabi-
litate. 
Vă asigur că Serviciul va continua şi în 2019 să îşi în-
deplinească datoria faţă de statul român şi cetăţenii 
săi. Am, totodată, convingerea că dialogul onest cu 
instituţiile statului, parteneriatele solide cu aliaţii ex-
terni şi încrederea cetăţenilor în serviciul cărora ne 
aflăm vor continua să fie repere esenţiale care ne vor 
permite să ne ducem la bună finalitate misiunile de-
mocratice încredinţate. Patria a priori!



SERVICIUL ÎŞI 
VA GESTIONA 
RESURSELE 
ÎNTR-O LOGICĂ 
A SPECIALIZĂRII 
INTELIGENTE
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(ÎNCĂ) UN AN COMPLICAT.

 ameninţare teroristă caracterizată de accentuarea riscurilor interne, în principal asociate  
 (auto) radicalizării 
 servicii de informaţii active
 ameninţări cibernetice prezumat a fi derulate de actori statali cu un nivel superior de   
 agresivitate
 factori de risc la adresa securităţii economice, în special în domeniul energetic
 criminalitate organizată cu impact în plan social şi economic
 climat regional instabil, cu acţiuni de influenţă menite să menţină statele din vecinătate într-o  
 stare de fragilitate controlată şi să le deturneze de la eventualul parcurs european sau euroatlantic 
 context internaţional marcat de accentuarea competiţiei pentru putere între actorii relevanţi,  
 divergenţe în spaţiul euro-atlantic şi crize în buclă în MENA

NE-AM CONCENTRAT PE:

	 eforturi operaţionale susţinute dedicate prevenirii şi contracarării riscurilor şi ameninţărilor la  
 adresa securităţii naţionale aflate în aria de competenţă 
 abordarea transversală, integrată, a problematicilor de securitate naţională
 informarea oportună, cu caracter preponderent acţionabil, a beneficiarilor legali 
 contribuţia sistematică la demersurile naţionale de gestionare a riscurilor şi ameninţărilor de  
 securitate naţională
 implicarea profesionistă în activităţi de cooperare internaţională 
 promovarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi legalităţii ca piloni ai parteneriatului în  
 serviciul cetăţenilor 
 activităţi susţinute de awareness dedicate beneficiarilor legali şi societăţii civile 
 digitalizare şi debirocratizare
 prioritizarea cheltuielilor 
 politici moderne de resurse umane 

AM REUŞIT SĂ:
 cunoaştem şi contracarăm acţiunile ostile ale unor servicii de informaţii
 identificăm, prevenim şi limităm efectele ameninţărilor cibernetice
 prevenim şi contracarăm activităţi de (auto)radicalizare, propagandă teroristă sau de suport  
 pentru organizaţii teroriste
 prevenim şi contracarăm riscuri asociate acţiunilor reţelelor de criminalitate organizată   
 transfrontalieră cu implicaţii în planul securităţii naţionale
 contribuim la gestionarea riscurilor generate de proliferarea ADM şi a armamentului   
 convenţional
 contribuim la protejarea intereselor economice ale României şi să promovăm oportunităţi de  
 dezvoltare a economiei naţionale
 prevenim şi contracarăm acţiuni de natură să afecteze atributele fundamentale ale statului  
 sau drepturile cetăţenilor
 protejăm informaţiile clasificate
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SPIONAJ
Acţiunile serviciilor străine de informaţii au vizat o paletă largă de obiective, interesul de cunoaştere a 
situaţiei interne fiind dublat de preocupările vizând captarea informaţiilor destinate promovării obiectivelor 
strategice ale statelor de provenienţă.
Au fost identificate preocupări de dezvoltare a reţelelor de sprijin în medii de interes (politic, economic, 
educaţional-cultural, religios, minorităţi etnice, medii extremiste, ONG şi mass-media), precum şi de 
susţinere sau asigurare a controlului asupra comunităţilor conaţionale din ţara noastră.
Entităţile gestionare de informaţii clasificate au rămas şi în 2018 ţinta acţiunilor de spionaj, inclusiv 
cibernetic, provenite în principal de pe spaţiul estic. 
Propaganda a continuat să reprezinte cel mai intens utilizat instrument din spectrul ameninţării hibride, 
scopurile rămânând neschimbate, respectiv polarizarea climatului social, erodarea încrederii populaţiei 
în instituţiile naţionale, UE şi NATO şi discreditarea statului român în plan extern. 

Serviciile de informaţii vor continua să acţioneze atât pentru obţinerea de informaţii cu privire la 
evoluţiile din România, necesare susţinerii proceselor decizionale din statele de provenienţă, cât şi 
pentru promovarea propriilor interese, prin rafinarea şi dezvoltarea bazelor de sprijin şi a canalelor 
de propagandă.

PERSPECTIVE ÎN 2019
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AMENINŢĂRI CIBERNETICE
Ameninţările cibernetice au continuat să fie favorizate de: accesul facil la aplicaţii malware; ritmul 
dezvoltării tehnologice; nereglementarea modului de funcţionare şi utilizare a criptomonedelor; 
necalibrarea politicilor de securitate ale instituţiilor publice la ameninţările cibernetice; insuficienţa culturii 
de securitate cibernetică a angajaţilor entităţilor ţintă, alături de pregătirea deficitară a personalului 
tehnic.
Atacurile cibernetice prezumat a fi derulate de actori statali s-au caracterizat printr-un nivel superior de 
agresivitate. Instrumente tehnice complexe, inovative şi adaptate scopurilor operaţionale au fost utilizate 
în campanii de compromitere a infrastructurilor IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională. 
Acest tip de infrastructuri a constituit şi o ţintă a actorilor cibernetici cu motivaţie financiară, fie în operaţiuni 
direcţionate, fie în campanii internaţionale cu adresabilitate nediscriminatorie. Atacurile cibernetice 
derulate de grupări de criminalitate cibernetică de pe spaţiul estic au reprezentat o ameninţare, în special 
pentru sistemul financiar-bancar. 
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A fost sesizată o tendinţă de reducere cantitativă, dar de rafinare tehnologică a atacurilor cu ransomware. 
Operaţiunile de cryptojacking au cunoscut o evoluţie exponenţială în 2018, fiind vizate inclusiv resurse 
ale unor instituţii publice. 

Riscurile şi ameninţările cibernetice vor rămâne elemente relevante de preocupare pentru Serviciu, 
atât din perspectiva incidenţei crescute şi complexităţii tehnologice a atacurilor, cât şi prin prisma 
gradului de afectare a ţintelor cu relevanţă strategică.

În pofida înfrângerii militare a Daesh, va persista ameninţarea generată de organizaţie la adresa 
Europei. Promovarea ideologiei jihadiste va continua să reprezinte principalul factor de alimentare a 
proceselor de radicalizare islamistă. 

AMENINŢĂRI TERORISTE
Nivelul ameninţării teroriste la adresa României se menţine scăzut. Pe teritoriul naţional nu activează 
nuclee terorist-extremiste, iar ţara noastră nu constituie o ţintă directă şi explicită a unor organizaţii 
teroriste. 
Prezenţa unor membri şi foşti membri ai organizaţiilor teroriste a înregistrat o uşoară creştere în 2018, 
însă s-a menţinut la un nivel redus şi gestionabil, fără implicaţii operaţionale. Prin migraţie (ilegală şi, 
în unele cazuri, legală), teritoriul naţional a fost accesat – fie şi temporar – de persoane cu istoric sau 
conexiuni teroriste.  
Radicalizarea şi propaganda extremistă sau teroristă reprezintă principalele surse interne de risc. 
Numărul cetăţenilor români convertiţi la islam radicalizaţi a înregistrat o creştere uşoară în ultimul 
an. Totodată, se menţine o incidenţă crescută a radicalizării în rândul rezidenţilor din MENA şi Af/Pak. 
Internetul – în particular reţelele de socializare – rămâne principalul mediu de accesare şi diseminare a 
materialelor propagandistice teroriste şi mesajelor radical-islamice, facilitând în acelaşi timp conexiunile 
cu alţi indivizi radicalizaţi.
În pofida diminuării capacităţii operaţionale a Daesh, precum şi a intensificării măsurilor de securitate 
adoptate de statele europene, organizaţia continuă să genereze principala ameninţare la adresa Europei, 
date fiind revenirea treptată în Europa a foreign terrorist fighters şi a membrilor de familie ai acestora, 
respectiv impactul semnificativ al propagandei jihadiste asupra proceselor de radicalizare islamistă. Nu 
este exclusă existenţa unor celule în adormire sau a unor operativi trimişi în Europa cu scopul realizării 
unui atentat.

AMENINŢĂRI TRANSFRONTALIERE 
Grupările de criminalitate organizată au continuat să acţioneze pentru dezvoltarea unor pârghii de 
influenţă şi stabilirea de puncte de protecţie la nivelul autorităţilor de control fiscal şi vamale şi al unor 
instituţii din aparatul administrativ şi sistemul de securizare a frontierei. S-a constatat o creştere a 
complexităţii activităţilor ilicite, atât ca amploare şi arie de manifestare, cât şi din punct de vedere al 
consecinţelor pentru starea de securitate a României, entităţile în cauză fiind într-un proces continuu de 
adaptare la măsurile autorităţilor cu competenţe în domeniu.
Firmele fantomă au rămas principalul instrument utilizat pentru derularea de activităţi economice ilegale 
de tipul fraudelor fiscale şi vamale. 
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Se vor menţine la un nivel ridicat activităţile derulate de structuri de criminalitate organizată în 
domeniul economic, inclusiv vizând introducerea în circuitul legal de fonduri cu provenienţă incertă 
sau externalizarea unor profituri obţinute în România. 
Ţara noastră va rămâne un spaţiu de tranzit pentru migranţii ilegali care doresc să ajungă în Occident.
Vor persista riscurile asociate transferurilor ilegale de armament convenţional şi de produse supuse 
restricţiilor internaţionale.

Grupările de crimă organizată au continuat să deruleze activităţi de contrabandă cu produse accizabile 
sau operaţiuni de tranzit în scopul sustragerii de la plata impozitelor, cu afectarea semnificativă a 
bugetului consolidat de stat.
Teritoriul naţional s-a menţinut ca spaţiu de tranzit pe rutele traficului de droguri de mare risc destinate 
pieţelor vest-europene, iar implicarea cetăţenilor români în traficul de stupefiante de la nivel internaţional 
s-a plasat pe un trend ascendent.
Fluxul migrator la graniţele României s-a situat la un nivel redus comparativ cu alte state europene, dar 
continuă să genereze provocări de securitate. Teritoriul autohton este perceput ca zonă de tranzit către 
spaţiul Schengen şi nu ca destinaţie finală.
Nivelul de expertiză, potenţialul de cercetare-dezvoltare deţinut de unele entităţi autohtone şi capacitatea 
de producţie a tehnologiilor de vârf au menţinut România în zona de interes a statelor proliferante. Ţara 
noastră a continuat să fie percepută atât ca potenţial furnizor de produse militare, aspect evidenţiat de 
creşterea numărului de solicitări primite de la beneficiari de pe astfel de spaţii, cât şi ca spaţiu de tranzit 
pentru derularea de transferuri de echipamente militare din state ex-sovietice.

RISCURI ŞI VULNERABILITĂŢI ÎN DOMENIUL ECONOMIC
S-au menţinut imixtiuni ale unor entităţi de sorginte externă şi internă, precum şi deficienţe în domeniile 
ce asigură dezvoltarea economică (energie, industrie, agricultură), în gestionarea resurselor financiare 
alocate (fonduri bugetare naţionale şi europene) şi în dezvoltarea infrastructurii (transport, IT&C şi 
mediu). 
Valorificarea potenţialului domeniului energetic continuă să fie limitată de insuficienta racordare la 
tendinţele de pe pieţele externe, precum şi de blocaje şi fracturi acţionale la nivel instituţional, parţial 
fructificate şi chiar potenţate de diverse entităţi, în propriul interes. Deficienţele în reglementarea 
segmentelor subsecvente domeniului energetic şi impredictibilitatea fiscală au afectat apetitul 
investiţional.
Lipsa investiţiilor în capacităţi noi de producţie din surse sigure şi stadiul precar al infrastructurii 
Sistemului Energetic Naţional au favorizat apariţia de situaţii de criză în aprovizionare, mai ales în 
perioadele sezonului rece.
Marile mize au fost legate de valorificarea judicioasă a resurselor energetice, în special din zona offshore 
a Mării Negre, şi angajarea unui efort conjugat ca România să joace un rol mai important în ecuaţia 
economică regională (prin construcţia gazoductului BRUA).

PERSPECTIVE ÎN 2019

Dezechilibrele pe pieţele energetice riscă să transforme România din exportator de energie electrică 
în regiune în importator net de energie, pentru a-şi acoperi consumul. 
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Industria, aflată pe un trend ascendent, a fost principalul contribuitor (23,6%) la formarea PIB. În 
sectorul industrial s-au manifestat însă probleme, reflectate diferenţiat la nivelul operatorilor de stat 
sau privaţi: neaplicarea unor strategii consecvente pentru relansarea activităţilor cu potenţial (apărare, 
resurse neenergetice, aeronautic); management neadecvat sau subiectiv; lipsa sprijinului instituţional; 
impedimente în asigurarea infrastructurii de transport, îndeosebi rutieră (construcţii de maşini). 

În agricultură, s-a menţinut interesul unor entităţi externe pentru preluarea de suprafeţe semnificative 
de teren agricol. Au persistat impedimente în gestionarea terenurilor agricole (inclusiv din proprietatea 
statului) şi nu au fost fructificate oportunităţi asociate măsurilor de dezvoltare promovate în contextul 
negocierilor aferente Politicii Agricole Comune 2021-2027.
Pe segmentul siguranţei alimentare, au fost semnalate vulnerabilităţi în prevenirea şi eradicarea 
maladiilor la animale, care au favorizat aplicarea de măsuri restrictive la adresa României (sistarea 
exporturilor de animale în viu). Focarele de pestă porcină africană (PPA) s-au extins în aproape jumătate 
din judeţele ţării, cu un impact semnificativ asupra sectorului zootehnic. 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018

Progresele în domeniul industrial pot fi afectate de mediul socio-economic care nu oferă predictibilitate 
şi de infrastructura insuficient dezvoltată. 
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Infrastructura de transport (în special cea rutieră, feroviară şi aeroportuară) continuă să se situeze la 
un nivel insuficient de dezvoltare şi interoperabilitate. Proiectele de construcţie a unor autostrăzi (Lugoj-
Deva, Sebeş-Turda, Transilvania, Braşov-Borş, Sibiu-Piteşti) au fost marcate de întârzieri, ingerinţe private 
sau execuţie deficitară. Transportatorii feroviari de stat se menţin la un nivel redus de competitivitate.  
Potenţialul Portului Constanţa continuă să fie sub-exploatat, iar la porturile dunărene din regiunea 
Oltenia persistă deficienţe, cu implicaţii asupra siguranţei în exploatare.

Se vor menţine riscurile cu impact asupra siguranţei alimentare, o preocupare majoră reprezentând-o 
maniera de gestionare a focarelor de PPA ori a altor maladii care s-ar putea manifesta pe teritoriul 
ţării (precum pesta micilor rumegătoare).

Menţinerea problemelor în atribuirea lucrărilor de infrastructură, urmărirea execuţiei şi recepţia 
acestora va perpetua riscul de întârziere a implementării proiectelor majore de infrastructură 
feroviară şi rutieră, în special aferente Coridorului IV Paneuropean.
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Pe segmentul IT&C nu au fost implementate în totalitate prevederile Strategiei Naţionale privind 
Agenda Digitală pentru România în domeniile broadband, inovare-cercetare, Smart City, esenţiale 
pentru reducerea decalajului tehnologic în raport cu statele membre UE. Proiectele de informatizare de 
anvergură de la nivelul autorităţilor publice au trenat. Puţinele licitaţii majore lansate au fost marcate de 
ingerinţe private sau înţelegeri neconcurenţiale. Nu s-a reuşit implementarea televiziunii digitale terestre 
DVB-T2.

România nu şi-a îndeplinit integral obligaţiile de protecţie a mediului, îndeosebi cele privind gestionarea 
deşeurilor. Administrarea şi valorificarea raţională a resursei silvice a continuat să fie grevată de persistenţa 
practicilor ilicite, favorizate de disfuncţii în asigurarea trasabilităţii masei lemnoase şi vulnerabilităţi în 
funcţionarea sistemelor informatice specifice. 

Operatorii din domeniu pot întâmpina dificultăţi generate de înăsprirea cadrului fiscal. 

Evoluţii pozitive pot fi generate de implementarea unui sistem clearing house pentru gestionarea 
deşeurilor şi optimizarea sistemelor informatice specifice segmentului silvic.
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O provocare majoră a fost reprezentată de asigurarea sustenabilităţii bugetului general consolidat, ca 
urmare a unor probleme în colectarea veniturilor bugetare şi cheltuirea banilor publici, a persistenţei unei 
economii neobservate, dificil de cuantificat, şi a utilizării frauduloase a procedurii insolvenţei.  

Se vor menţine presiunea pe creşterea veniturilor bugetare colectate de ANAF şi un grad ridicat de 
impredictibilitate a cadrului legislativ, care va afecta nivelul investiţiilor publice, inclusiv susţinerea 
parteneriatului public-privat.

Procesul de accesare şi absorbţie a fondurilor europene a continuat să fie marcat de disfuncţii sistemice 
atât la nivelul instituţiilor din sistemul de management şi control, cât şi la cel al beneficiarilor eligibili din 
sistemul public.
Provocări semnificative s-au manifestat pe segmentul fondurilor structurale şi de investiţii, autorităţile con-
fruntându-se cu dificultăţi în iniţierea proiectelor majore şi cu perspectiva – evitată in extremis prin inter-
venţia Executivului – a pierderii prin dezangajare a unor fonduri semnificative la finele lui 2018, îndeosebi în 
cazul POR şi POCU 2014–2020. 
Proiecte majore de modernizare a infrastructurii, cu valoare substanţială, finanţate prin POIM, nu au putut 
fi demarate ca urmare a pregătirii deficitare a documentaţiilor necesare şi a perioadei mari de timp nece-
sare elaborării documentelor. 



PERSPECTIVE ÎN 2019

PERSPECTIVE ÎN 2019

Piaţa de capital autohtonă a avut în continuare un rol marginal în finanţarea economiei. 
Sistemul bancar a cunoscut o relativă stabilitate, pe baza unor rate de profit peste media ultimilor ani, 
însă fără o transpunere corespunzătoare în nivelul de intermediere financiară. 
Unii operatori de pe piaţa asigurărilor au întâmpinat dificultăţi în adaptarea la normele de prudenţialitate 
şi onorarea obligaţiilor. Nu au fost dezvoltate suficiente mecanisme de protecţie a asiguraţilor şi pârghii 
de intervenţie a autorităţii de supraveghere.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018

Menţinerea trendului pozitiv imprimat la finele lui 2018 depinde de continuarea eforturilor pentru 
creşterea capacităţii de utilizare a fondurilor alocate României. 

Pe pieţele financiare sunt previzibile preocupări ale unor entităţi externe pentru preluarea de active 
ale unor instituţii de credit sau companii autohtone. 

NESECRET
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PERSPECTIVE ÎN 2019

Sistemul sanitar va continua să fie afectat de insuficienţa sau utilizarea inadecvată a resurselor 
financiare, respectiv de interese personale şi de grup. 

RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA 
VALORILOR CONSTITUŢIONALE 
S-au perpetuat disfuncţiile în sistemul de sănătate, cu efecte negative în ceea ce priveşte calitatea 
serviciilor furnizate. Au existat situaţii de criză în aprovizionarea cu medicamente, unele fără alternativă 
terapeutică.
Implementarea unor proiecte majore (inclusiv Spitalele Regionale de Urgenţă) a fost tergiversată pe 
fondul capacităţii instituţionale reduse de îndeplinire a obligaţiilor asumate. Riscurile de contaminare cu 
infecţii asociate asistenţei medicale s-au menţinut la un nivel ridicat, ca urmare a nerespectării normelor 
şi reglementărilor în domeniu şi a trenării demersurilor de acreditare a unor laboratoare de testare a 
eficacităţii biocidelor. 

Procesul educaţional din învăţământul preuniversitar s-a menţinut în parametri reduşi calitativ, ca urmare 
a infrastructurii deficitare şi insuficienţei cadrelor didactice calificate. Deşi reconceptualizarea procesului 
de achiziţie a manualelor şcolare a dus la evitarea întârzierilor în asigurarea suportului didactic la debutul 
anului şcolar, calitatea materialelor didactice a fost în continuare îndoielnică, fapt de natură să afecteze 
calitatea actului de educaţie.

Au persistat practicile ilicite în procesul de accesare şi utilizare a fondurilor UE.



PERSPECTIVE ÎN 2019

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018

În absenţa unei viziuni unitare la nivel decizional, disfuncţiile se vor manifesta pe aceleaşi coordo-
nate, cu efecte în scăderea nivelului general de instruire a populaţiei şi de pregătire profesională, 
precum şi în menţinerea unor rezultate mediocre în activitatea de cercetare.

NESECRET
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Învăţământul superior a rămas vulnerabil la interese personale sau de grup. S-au înregistrat practici de 
înscriere la studii, cu încălcarea prevederilor în domeniu, a unor cetăţeni străini din state cu risc ridicat 
de manifestare a terorismului (Orientul Mijlociu sau Africa de Nord). Acestea au cunoscut, însă, un trend 
descendent în ultima parte a anului 2018, pe fondul măsurilor adoptate de unele universităţi şi ministerul 
de resort. 
Performanţa în sectorul cercetării, dezvoltării şi inovării a fost afectată de insuficienţa resurselor financiare, 
persistenţa lacunelor normative şi absenţa unui control judicios asupra activităţilor specifice. Proiecte 
majore s-au confruntat cu tergiversări, de natură să afecteze îndeplinirea unor obiective strategice în 
domeniu.

PERSPECTIVE ÎN 2019

Sistemul de protecţie socială a continuat să furnizeze servicii cu nerespectarea standardelor minime în 
domeniu, ca urmare a insuficienţei resurselor financiare şi umane şi a infrastructurii neadecvate. S-au 
perpetuat cazurile de acordare nejustificată de beneficii de asistenţă socială, precum şi de pensii de 
invaliditate, cu afectarea bugetului de stat. 

Este previzibilă manifestarea unor sincope în implementarea procesului de dezinstituţionalizare 
(prin tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul axat pe servicii alternative 
comunitare), obiectiv asumat de ţara noastră în raport cu recomandările UE şi prevăzut în documente 
naţionale strategice de profil (Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi” 2015-2020, „Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
2014-2020”).

PERSPECTIVE ÎN 2019

S-au perpetuat riscurile la adresa securităţii şi integrităţii bunurilor cu valoare deosebită, înscrise sau 
susceptibil a fi clasate în patrimoniul cultural naţional, ca urmare a condiţiilor improprii de păstrare, 
conservare, valorificare şi a ineficienţei activităţilor de control. Gestionarea Programului Naţional de 
Aniversare a Centenarului a fost marcată de întârzieri şi modificări succesive ale cadrului de reglementare a 
activităţilor, care au generat deficienţe în evaluarea şi aprobarea dosarelor pentru finanţarea evenimentelor 
conexe.

Se vor menţine deficienţele în selectarea şi gestionarea proiectelor subsumate celebrării Centenarului 
Marii Uniri, inclusiv ca urmare a unor acţiuni ale grupurilor de interese nelegitime de accesare şi 
utilizare neconformă a fondurilor alocate.



PERSPECTIVE ÎN 2019

Capacitatea autorităţilor administraţiei publice de a-şi exercita atribuţiile în interesul comunităţilor a 
continuat să fie afectată de acţiuni de influenţare a actului de decizie, preponderent în beneficiul unor grupuri 
de interese, precum şi de deficienţe sistemice. Se menţine o performanţă redusă în asigurarea serviciilor 
publice esenţiale, pe fondul capacităţii limitate a autorităţilor locale de a impune respectarea contractelor 
de delegare a serviciilor şi de a imprima un ritm adecvat de operaţionalizare a proiectelor conexe.

Nucleele cu potenţial extremist de dreapta au acţionat pe coordonatele consacrate (susţinerea familiei 
tradiţionale, împotriva imigranţilor şi a minorităţilor etnice sau sexuale), valorificând evenimente cu impact 
pentru promovarea propriei ideologii, precum Centenarul Marii Uniri sau referendumul pentru modificarea 
Constituţiei cu privire la definirea familiei.
Modul de manifestare a zonei extremiste de stânga a fost influenţat de lipsa aderenţei la public a discursului 
promovat şi a resurselor umane şi materiale. Majoritatea activităţilor derulate au vizat propaganda şi 
atragerea de noi aderenţi (îndeosebi în mediul online, dar şi prin înfiinţarea primei edituri anarhiste), fără a 
avea, până în prezent, succese notabile. 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018

Segmentul serviciilor publice esenţiale, dependent de realizarea unor investiţii majore, va continua să 
fie vulnerabilizat de slaba performanţă a autorităţilor administraţiei publice, dublată de o prestaţie 
necorespunzătoare a operatorilor economici. 

NESECRET
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PERSPECTIVE ÎN 2019

Există un uşor risc de creştere, punctuală şi imprevizibilă, a acţiunilor extremiste, în funcţie de 
anumite evoluţii ale vieţii sociale sau în siajul evoluţiilor fenomenului la nivel european. 



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET

ACTIVITATEA 
SERVICIULUI ROMÂN 
DE INFORMAŢII
ÎN 2018 

17/40 NESECRET



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET

2018 ÎN CIFRE
 
INFORMAREA BENEFICIARILOR LEGALI
Am transmis 2.832 informări titularilor celor 122 funcţii de beneficiari legali din plan central, în 
scădere cu aproximativ 40% comparativ cu 2017. Diminuarea a survenit pe fondul preocupării de a:

 operaţionaliza o serie de modificări de abordare a activităţii specifice, în contextul constatării  
 de către Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 91/2018, respectiv Decizia nr.   
 802/2018, a neconstituţionalităţii unor sintagme cuprinse în art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991  
 (republicată) privind securitatea naţională a României;
 contribui la fundamentarea actului de decizie în stat prin informări focusate pe aspectele   
 relevante pentru securitatea naţională, cu un sporit caracter acţionabil, cât mai racordate   
 la agenda şi priorităţile comunicate de beneficiarii legali.

Începând cu anul 2018, circumscris preocupării de cultivare a unui dialog mai strâns, am dezvoltat un nou 
mecanism de relaţionare cu beneficiarii legali, informarea de tip briefing. Aceasta semnalează evoluţii 
ale unor teme punctuale de interes din perspectiva securităţii naţionale, precum şi impactul previzionat 
al acestora. De asemenea, vizează identificarea priorităţilor asumate şi, prin aceasta, racordarea mai 
eficientă a activităţii de informare la agenda de lucru a factorilor decizionali. Am realizat 10 briefinguri la 
nivel central, pe relaţia cu 6 miniştri.
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REPARTIŢIA INFORMĂRILOR PE INSTITUŢII BENEFICIARE



Beneficiarii informărilor SRI au apreciat utilitatea, consistenţa şi caracterul acţionabil al acestora. Cu toate 
acestea, o scădere de aproximativ 30% s-a înregistrat, faţă de 2017, şi în ceea ce priveşte numărul reacţiilor 
(569, de la 53 de beneficiari). Regresul este determinat atât de reducerea numărului de informări transmi-
se, cât şi de schimbări survenite la nivelul unor paliere decizionale, care au presupus demersuri de calibrare 
a relaţionării cu SRI.

Am informat factorii de decizie din plan local despre riscurile cu manifestare în zona de competenţă 
(2.033 de informări faţă de 2.928 în 2017). Numărul reacţiilor beneficiarilor locali s-a diminuat cu 36% 
comparativ cu anul precedent (1.516 faţă de 2.384). Am realizat 8 briefinguri în beneficiul unor factori de 
decizie din plan local.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET

REPARTIŢIA DUPĂ BENEFICIARI A DOCUMENTELOR DE INFORMARE
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DISTRIBUŢIA REACŢIILOR PRIMITE DE LA BENEFICIARI



INFORMAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Şi în 2018 a continuat trendul descendent (diminuare cu aproximativ 45% faţă de 2017) al numărului de 
informaţii comunicate organelor de urmărire penală/OUP, început o dată cu emiterea Deciziei CCR nr. 
51/16.02.2016. 

Informări, sesizări sau comunicări de date transmise OUP – repere cantitative:
	8 (36 în 2017) – Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul PICCJ;
	109 (239 în 2017) - Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  
        (48 central şi 61 teritorial);
	63 (238 în 2017) – DNA (12 central şi 51 teritorial); 
	1 (13 în 2017) – parchetelor de pe lângă curţile de apel;
	30 (74 în 2017) – parchetelor de pe lângă tribunale;
	4 (19 în 2017) – parchetelor de pe lângă judecătorii;
	1 – parchetului militar;
	333 comunicări de date organelor de poliţie din cadrul MAI (407 în 2017);
	115 pe componenta Grupului de Lucru Operaţional pentru combaterea evaziunii fiscale (172 în 2017).

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET

▼ Diminuare cu

a numărului mandatelor 
de securitate naţională 

pentru SRI

24%

*ca efect al Deciziilor CCR 

nr. 51/2016, 91/2018 şi 802/2018

SRI, prin Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor, 
a obţinut, prelucrat şi stocat exclusiv informaţii cu relevanţă 
în domeniul securităţii naţionale. La solicitarea organelor 
de urmărire penală, am asigurat accesul nemijlocit şi 
independent al acestora la sistemele tehnice în scopul 
executării supravegherii tehnice prevăzute de Codul de 
procedură penală.

INTERCEPTAREA COMUNICAŢIILOR

968 de mandate de 
securitate naţională obţinute 
de SRI (574 mandate iniţiale şi 
394 prelungiri); pentru 339 de 
mandate au fost obţinute 
completări.
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AWARENESS
Am continuat implementarea Programului de Awareness dezvoltat de SRI, destinat creşterii culturii de 
securitate în rândul angajaţilor autorităţilor şi instituţiilor publice, fiind abordate teme precum protecţia 
informaţiilor clasificate, elemente de asigurare contrainformativă, prevenirea fenomenului terorist sau 
securitatea cibernetică. Activităţile de awareness au avut ca beneficiari instituţii şi entităţi economice din 
plan central şi local.
Suplimentar, am difuzat către instituţii ale statului buletine informative lunare privind cele mai relevante 
incidente de securitate cibernetică. 
De asemenea, am organizat 5 ateliere de lucru, cu participanţi din partea a 76 de entităţi naţionale, în cadrul 
cărora am prezentat Programul de Awareness, context în care instituţii şi operatori economici cu capital de 
stat au formulat solicitări de accesare a acestui instrument.
Am continuat implicarea în Programul naţional de awareness „PROTECTOR”, prin care se vizează abordarea 
integrată a vulnerabilităţilor sistemice din domeniile controlului exporturilor şi implementării sancţiunilor 
internaţionale. Cele 8 conferinţe regionale (septembrie 2017 - noiembrie 2018), la care au participat peste 
1.000 de persoane, au contribuit la eficientizarea practicilor naţionale în domeniul contraproliferării şi 
creşterea nivelului culturii de securitate.

REZULTATE RELEVANTE
CUNOAŞTEREA ŞI CONTRACARAREA ACŢIUNILOR 
OSTILE ALE SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Am avut în vedere prevenirea şi contracararea ameninţărilor generate de acţiunile serviciilor de informaţii 
din state ex-sovietice, MENA şi Orientul Îndepărtat, dar şi susţinerea intereselor naţionale în relaţiile cu 
aceste ţări sau cu state occidentale.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET
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242 DE INFORMĂRI 113 MĂSURI DE PREVENIRE  



 SUCCESE OPERAŢIONALE

 menţinerea cunoaşterii aprofundate asupra riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii  

 naţionale generate de activitatea unor servicii de informaţii străine;

 dezvoltarea de măsuri ofensive în scopul cunoaşterii anticipative a acţiunilor ostile ale unor servicii  

 de informaţii; 

 derularea de acţiuni ofensive având ca scop preluarea sub control a activităţilor unor servicii de  

 informaţii care acţionează pe teritoriul naţional;

 prevenirea materializării unor acţiuni propagandistice prin nepermiterea intrării pe teritoriul   

 României a unor vectori de propagandă de pe spaţiul estic. 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET
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178 DE INFORMĂRI 21 DE MĂSURI DE PREVENIRE  

PREVENIREA ŞI CONTRACARAREA AMENINŢĂRILOR 
CIBERNETICE
 
Ne-am concentrat pe identificarea, prevenirea şi limitarea efectelor ameninţărilor cibernetice derulate 
de entităţi statale sau non-statale, de natură să afecteze infrastructurile IT&C cu valenţe critice pentru 
securitatea naţională.

 SUCCESE OPERAŢIONALE

  identificarea unor servere de comandă şi control/C2 localizate în România şi utilizate de actori   

 cibernetici în derularea unor atacuri, respectiv obţinerea unei serii largi de indicatori de    

 compromitere, utilizaţi cu succes în vederea împiedicării infectării reţelelor IT&C cu valenţe critice  

 pentru securitatea naţională;

 identificarea şi iniţierea de măsuri preventive împotriva activităţilor de recrutare a specialiştilor  

 români în securitate cibernetică de către entităţi asociate unor servicii de informaţii străine;

 combaterea atacului cibernetic derulat asupra sistemului financiar-bancar din România,   

 restabilirea funcţionării normale a infrastructurilor IT&C vizate şi limitarea efectelor negative. 



181 DE INFORMĂRI 215 MĂSURI DE PREVENIRE  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TERORISMULUI
 
Am reuşit să prevenim şi contracarăm activităţi operaţionale, de (auto)radicalizare, propagandă teroristă 
sau suport pentru organizaţiile teroriste sau extremiste în conexiune cu terorismul, precum şi să limităm 
transferul crizelor de securitate sau teroriste de pe spaţii externe în plan naţional. Activitatea de cooperare 
internaţională în acest domeniu a continuat să fie apreciată în mod deosebit de serviciile partenere. 

 SUCCESE OPERAŢIONALE

 transmiterea de informaţii către organele de informare penală care au condus la investigaţii   

 procesual-penale finalizate cu tragerea la răspundere penală a unor persoane pentru săvârşirea  

 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,   

 cu modificările şi completările ulterioare;

 declararea ca indezirabili pentru România, interzicerea intrării în România, neacordarea/anularea  

 unor forme de protecţie în cazul unor cetăţeni străini implicaţi în activităţi de natură teroristă   

 generatoare de ameninţări la adresa securităţii naţionale;

 destructurarea, în cooperare cu servicii şi organisme internaţionale partenere, a infrastructurii   

 AMAQ de pe teritoriul României, utilizată de organizaţia teroristă DAESH pentru promovarea   

 mesajelor de propagandă teroristă.

Măsurile de protecţie antiteroristă au fost orientate prioritar spre menţinerea unei capacităţi ridicate 

de ripostă imediată, asigurarea contrateroristă a unor evenimente cu potenţial crescut de risc, protecţia 

personalului diplomatic, intervenţii pirotehnice asupra unor obiecte suspecte şi realizarea unor aplicaţii 

care să asigure pregătirea la un nivel superior a personalului – desfăşurate independent sau în cooperare 

cu alte structuri din cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului/ SNPCT. 

PREVENIREA ŞI CONTRACARAREA CRIMINALITĂŢII 
ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE CU IMPLICAŢII ÎN 
PLANUL SECURITĂŢII NAŢIONALE ŞI A RISCURILOR 
GENERATE DE PROLIFERAREA ADM 

Am acţionat pentru a preveni şi contracara riscuri asociate reţelelor de criminalitate organizată 
transfrontalieră care urmăresc influenţarea capacităţii de decizie a statului şi afectează climatul economico-
social, prin activităţi economice ilegale şi spălare de bani, dar şi prin acţiuni circumscrise criminalităţii 
informatice, traficului internaţional de droguri şi migraţiei ilegale.
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80 DE INFORMĂRI 57 DE MĂSURI DE PREVENIRE  



 SUCCESE OPERAŢIONALE

 destructurarea unor reţele de criminalitate organizată din România şi din alte state europene   

 specializate în traficul internaţional de droguri, în cooperare cu servicii partenere;

 destructurarea unor grupări infracţionale autohtone specializate în fraude informatice, active în  

 plan extern, în cooperare cu servicii partenere;  

 contracararea activităţilor ilegale derulate de membrii unor reţelele de criminalitate organizată pe  

 linia externalizării de bani; 

 susţinerea eforturilor autorităţilor competente pe linia securizării frontierei.

Am avut în vedere prevenirea şi contracararea transferurilor ilegale de armament convenţional, de produse 

supuse restricţiilor internaţionale, de tehnologie intangibilă, de materiale nucleare şi radioactive, precum şi 

susţinerea eforturilor statului român de promovare a intereselor economice proprii.
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 SUCCESE OPERAŢIONALE

  preluarea sub control a unor transferuri de produse militare care comportau riscuri de deturnare; 

 prevenirea transferului necontrolat de expertiză şi materiale din România către state proliferante;

 obţinerea de informaţii relevante cu privire la ţinte implicate în proiecte de cercetare cu    

 aplicabilitate militară;

 identificarea de noi reţele şi agenţi de achiziţii care acţionau în beneficiul unor state cu grad ridicat  

 de risc în scopul procurării disimulate de echipamente militare.
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APĂRAREA INTERESELOR ECONOMICE
ALE ROMÂNIEI
 
Ne-am axat pe susţinerea deciziei în stat, prin informarea beneficiarilor legali, în sectoare economice 
strategice, prevenirea şi susţinerea gestionării adecvate a unor situaţii critice, protejarea intereselor 
economice naţionale şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a economiei statului român.  

 SUCCESE OPERAŢIONALE

  susţinerea eforturilor naţionale de operaţionalizare a unor proiecte energetice strategice; 

 semnalarea anticipativă a riscului de apariţie a unor focare de pestă porcină africană pe teritoriul  

 naţional, respectiv sprijinirea gestionării situaţiei;

 identificarea provenienţei şi destinaţiei fondurilor unor vehicule externe de investiţii şi a intenţiilor  

 de preluare a unor entităţi autohtone, în detrimentul intereselor naţionale;

 asigurarea suportului informativ al autorităţilor pentru susţinerea intereselor naţionale în   

 accesarea şi utilizarea fondurilor comunitare, eficientizarea lucrărilor la obiective importante de  

 infrastructură de transport, adoptarea unor strategii în domeniul IT&C, prevenirea apariţiei unor  

 noi situaţii de infringement în domeniul protecţiei mediului.

   

APĂRAREA DREPTURILOR ŞI VALORILOR 
CONSTITUŢIONALE
 
Am vizat prevenirea şi contracararea acţiunilor de deturnare a actului de decizie sau de natură să genereze 
afectarea atributelor fundamentale ale statului şi a drepturilor la ocrotirea sănătăţii şi la educaţie.

1.019 INFORMĂRI 77 DE MĂSURI DE PREVENIRE  

1.258 DE INFORMĂRI 176 DE MĂSURI DE PREVENIRE  

 SUCCESE OPERAŢIONALE

  promovarea intereselor statului român în marja evenimentelor şi activităţilor dedicate    

 Centenarului Marii Uniri;

 asigurarea suportului informativ al autorităţilor în vederea adoptării de măsuri corective în   

 funcţionarea marilor sisteme publice;

 destructurarea unor reţele care acţionau pentru înscrierea la studii, cu încălcarea prevederilor   

 legale, a unor cetăţeni străini din state cu problematică teroristă activă.
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40 DE INFORMĂRI 61 DE MĂSURI DE PREVENIRE  

PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
 
Am acţionat pentru prevenirea şi limitarea efectelor negative ale situaţiilor de nerespectare a normelor de 
protecţie a informaţiilor clasificate şi de compromitere a informaţiei clasificate.

 MĂSURILE PREVENTIVE ALE SRI AU VIZAT:

  neacordarea sau retragerea avizelor prevăzute de legi speciale; 

 consolidarea educaţiei protective şi pregătirea contrainformativă, prin intermediul interviurilor de  

 securitate; 

 controlul inopinat ori în situaţii de urgenţă în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

 informarea beneficiarilor legali, urmată de măsuri de competenţa acestora.
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În 2018, procesul de transformare a zonei de resurse umane a continuat, fiind elaborate politici flexibile şi 
implementate procese eficiente, deopotrivă racordate la realităţile instituţionale şi orientate spre beneficiari 
(angajaţii Serviciului). 
Nivelul de încadrare a fost de 78,1%, în creştere cu aproximativ 3% faţă de 2017. 

Vârsta medie a cadrelor militare a scăzut de la 39 de ani şi o lună la 39 de ani, iar vechimea medie a 
personalului a crescut de la 11 ani şi 5 luni la 11 ani şi 7 luni.
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MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE

Activitatea de finanţare a cheltuielilor bugetare ale SRI s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale legilor bugetare anuale 
şi de rectificare, ale reglementărilor legislative în domeniul fiscal-bugetar, precum şi ale cadrului normativ 
specific instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională. 
Resursele bugetare alocate au fost utilizate cu maximum de eficienţă, cheltuielile fiind prioritizate astfel 
încât fondurile alocate să asigure îndeplinirea misiunilor încredinţate Serviciului şi menţinerea capacităţii 
minim operaţionale a instituţiei. Creditele bugetare au fost utilizate conform destinaţiilor aprobate, 
urmărindu-se în permanenţă respectarea condiţiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

GRAD DE UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE

2.337.303 mii lei  alocaţii bugetare definitive
    2.335.316 mii lei  buget de stat 
               126 mii lei  FEN
            1.861 mii lei  venituri proprii
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COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ
Cooperarea cu celelalte structuri ale sistemului naţional de securitate pentru gestionarea riscurilor şi 
ameninţărilor de securitate naţională a avut şi în 2018 un caracter sistematic. 
Potrivit competenţelor legale, am coordonat eficient, pe dimensiunea tehnică, SNPCT şi Consiliul operativ 
de securitate cibernetică, am oferit asistenţă partenerilor instituţionali în protejarea informaţiilor clasificate 
şi, mai ales, am împărtăşit cunoaştere, prin schimb de informaţii sau participări la formate interinstituţionale 
ori misiuni complexe mixte.
Varianta predilectă de cooperare interinstituţională a fost schimbul de informaţii, care s-a intensificat pe 
durata semestrului II 2018, ca efect natural în parcurgerea etapelor premergătoare preluării, de către 
România, a mandatului la preşedinţia Consiliului UE. 
Informaţiile schimbate cu celelalte instituţii au vizat domeniile: antiterorism, contraspionaj, prevenirea şi 
combaterea ameninţărilor transfrontaliere, prevenirea şi contracararea unor riscuri şi ameninţări în domeniul 
militar, securizarea unor obiective sau reprezentanţe oficiale şi prevenirea producerii de evenimente care 
ar fi putut afecta viaţa şi integritatea personalităţilor române şi străine protejate, protecţia activităţilor 
specifice, a informaţiilor şi a personalului, implementarea unitară a standardelor de protecţie a informaţiilor 
clasificate etc.

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
Suntem un partener apreciat în comunitatea internaţională de informaţii, unde ne-am impus prin 
profesionalism şi disponibilitatea de a coopera cu omologii, atât operaţional, cât şi pe dimensiunea de 
concepţie de politici. 

Cooperarea operaţională bilaterală a fost şi în 2018 varianta predilectă de lucru cu partenerii externi, în 
special în domeniile antiterorism, contraproliferare, contraspionaj, securitate cibernetică şi ameninţări 
transfrontaliere, la care s-au adăugat numeroase iniţiative de schimburi şi transfer de expertiză sau bune 
practici.
Am contribuit activ la proiecte iniţiate în formatele multilaterale în care suntem parte. Am prioritizat 
demersurile de pregătire a preşedinţiei României a Consiliului UE, cu un plus de atenţie acordat domeniilor 
din competenţă, am pregătit minuţios conceptul aferent mandatului la preşedinţia Counterterrorism 
Group/CTG (semestrul I 2019) şi am asigurat, împreună cu SIE, co-prezidarea cu rezultate excepţionale a 
Comitetului pentru Informaţii Civile al NATO.

MODERNIZARE
Digitalizarea şi debirocratizarea activităţii au reprezentat priorităţi ale Serviciului în anul 2018. O preocupare 
semnificativă a constituit-o utilizarea de o manieră cât mai eficientă a alocărilor bugetare limitate pentru 
racordarea la evoluţiile tehnologice actuale, astfel încât ofiţerii de informaţii să aibă la dispoziţie instrumente 
de lucru cât mai moderne.
Relaţionarea cu beneficiarii într-o modalitate adaptată erei digitale a făcut obiectul unui amplu proces de 
modernizare. Am dezvoltat o versiune nouă a sistemului informatic de informare a beneficiarilor legali, 
protejată împotriva scurgerii de emisii electromagnetice, uşor de utilizat, care conţine inclusiv soluţii de 
alertă moderne.

122
17

SERVICII DE INFORMAŢII ŞI AUTORITĂŢI DE APLICARE A LEGII DIN 66 DE ŢĂRI

FORMATE MULTILATERALE ŞI ORGANIZAŢII DE SECURITATE
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COORDONAREA STRATEGICĂ
Am supus atenţiei CSAT, spre analiză, evaluări în baza cărora au fost adoptate măsuri de prevenire sau 
de contracarare a riscurilor la adresa securităţii naţionale, respectiv de valorificare a oportunităţilor de 
promovare a unor interese strategice ale României.

Am propus avizarea sau aprobarea de planuri şi strategii relevante din perspectiva coordonării sistemului 
naţional de securitate, pe tematici precum provocări securitare şi oportunităţi în contextul Centenarului 
Marii Uniri, obiectivele României la Summit-ul NATO de la Bruxelles (iulie 2018), protecţia informaţiilor 
clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, prevenirea şi combaterea proliferării ADM şi a vectorilor 
purtători. 

Am contribuit la elaborarea de evaluări privind evoluţii de securitate, integrate de instituţiile responsabile şi 
prezentate Consiliului, pe teme referitoare la: riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale în orizont 
2019; securitate cibernetică şi energetică; ameninţări hibride; evoluţii la nivel euro şi transatlantic; provocări 
şi oportunităţi de securitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre.

31 DE HOTĂRÂRI CSAT 
cu responsabilităţi pentru SRI, emise cu 

prilejul celor 6 şedinţe CSAT derulate în 2018

15 DOCUMENTE 
din Programul CSAT integrate de SRI

CONTROLUL PARLAMENTAR
Ca răspuns la solicitările recepţionate de la Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, al căror volum a înregistrat o creştere 
semnificativă raportat la 2017, am remis organismului de control parlamentar documente (rapoarte, 
informări, răspunsuri la sesizări) privind specificul, atribuţiile şi expertiza în domenii şi problematici din sfera 
securităţii naţionale. 
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Am transmis din oficiu rapoarte, puncte de vedere şi informări acoperind un spectru tematic complex, 
referitor la fenomene punctuale şi evoluţii cu valenţe strategice relevante pentru securitatea naţională. 

Prin intermediul Comisiei, am remis răspunsuri la solicitări (petiţii, memorii) depuse spre soluţionare la 
diverse comisii parlamentare.

55 DE RĂSPUNSURI 
la solicitări punctuale ale Comisiei 

101 RĂSPUNSURI 
la petiţii sau memorii depuse pentru 

soluţionare la diverse Comisii parlamentare

2 CONTROALE 
efectuate de Comisie la unităţi ale SRI

CONTROLUL DE LEGALITATE ŞI 
CONTROLUL FINANCIAR
A fost asigurată legalitatea activităţilor informativ-operative, conformitatea proceselor instituţionale 
şi a deciziilor şi procedurilor SRI cu legislaţia naţională şi internaţională, respectiv concordanţa între 
reglementările interne şi angajamentele asumate în cooperarea interinstituţională şi internaţională.

Controlul financiar a fost asigurat prin mecanismele specifice de controlul financiar preventiv propriu, 
respectiv prin monitorizarea operaţiunilor de către controlorul delegat al ministerului de resort şi a 
urmărit respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate ale operaţiunilor care afectează fondurile 
publice sau patrimoniul public, respectiv încadrarea acestora în limitele şi destinaţia creditelor bugetare 
şi de angajament. Am transmis periodic autorităţilor abilitate, în principal Ministerului Finanţelor Publice, 
documente şi situaţii privind activitatea economico-financiară a instituţiei. 

Un instrument adiţional de control l-au reprezentat misiunile de audit financiar realizate de Curtea de Conturi 
a României asupra legalităţii operaţiunilor în administrarea şi utilizarea resurselor financiare aprobate 
pentru anul 2017. În urma auditului public extern nu au fost constatate elemente de neconformitate, fiind 
certificate situaţiile financiare întocmite. 
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RELAŢIONAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 
Organizarea de evenimente publice precum „Ziua luptătorului antiterorist” sau subsumate Centenarului 
Marii Uniri a constituit un cadru favorabil pentru promovarea unor teme relevante pentru securitatea 
naţională, cu beneficii din perspectiva consolidării culturii de securitate. 

Problematica antiteroristă a rămas o constantă a parteneriatului cu cetăţenii. Am manifestat iniţiativă şi 
pentru dezvoltarea de programe de pregătire în domeniul securităţii cibernetice în mediul universitar şi, în 
premieră, liceal.

Apariţiile publicistice, prezenţa în spaţiul mediatic şi virtual (inclusiv pe reţelele de socializare – Facebook 
şi Instagram) au asigurat popularizarea misiunilor Serviciului şi a importanţei parteneriatului cu societatea 
civilă pentru îndeplinirea cu succes a acestora.

În particular, apariţiile publice precum comunicatele ori declaraţiile de presă, inclusiv ale conducerii 
Serviciului, pe teme de maxim interes (de exemplu protocoalele încheiate de SRI cu alte instituţii ale 
statului) au contribuit substanţial la transparentizarea activităţii instituţionale în raport cu societatea civilă. 

COOPERAREA CU MEDIUL ACADEMIC  
Preocuparea pentru stimularea dialogului la nivel naţional şi regional în sfera studiilor de securitate şi 
intelligence a contribuit la consacrarea Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”/ANIMV ca 
platformă de relaţionare cu mediul academic şi societatea civilă. 

Iniţierea de noi proiecte de cercetare cu finanţare europeană, în parteneriat cu universităţi de prestigiu, 
naţionale şi internaţionale, cu angrenarea unor cercetători ai Institutului Naţional de Studii de Intelligence 
(din cadrul ANIMV), a generat acumulări calitative semnificative, contribuind la consolidarea rolului SRI în 
promovarea culturii de securitate. 

Evenimente academice găzduite de ANIMV – dintre care se remarcă programul internaţional de formare 
„Security in the Black Sea Region. Shared Challenges, Sustainable Futures – SBSR 2018” şi conferinţa 
internaţională „Intelligence in the Knowledge Society 2018” – au facilitat transferul de expertiză şi 
conectarea la evoluţiile globale din domeniul cercetării de intelligence.  
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RELAŢIILE CU PUBLICUL 
Au fost procesate 18.832 petiţii adresate Serviciului de persoane fizice (9.919) şi juridice (8.913) şi 4.302 
audienţe. Am acţionat pentru soluţionarea rapidă a solicitărilor adresate în baza Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public.

PREDAREA ARHIVELOR FOSTEI SECURITĂŢI
În baza Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, am predat Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 280 de 
dosare ale unor persoane pentru care a fost stabilită, prin hotărâri judecătoreşti definitive, calitatea de 
lucrător al Securităţii. Am predat copii pe suport microfilm pentru 224.033 dosare create de fostele organe 
de informaţii, precum şi 10.211 fişe de cartotecă ale unor persoane aflate în atenţia Securităţii.
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PRIORITĂŢI PENTRU 
2019
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PRIORITĂŢI DE SECURITATE NAŢIONALĂ
    Protejarea şi promovarea intereselor României la nivelul UE (cu precădere în contextul   
 Preşedinţiei Consiliului UE) şi NATO şi consolidarea profilului ţării noastre de garant   
 regional de securitate

    Prevenirea şi contracararea acţiunilor serviciilor şi structurilor de informaţii ostile   
 intereselor de securitate ale României, cu precădere ale celor de pe spaţiul estic

    Prevenirea şi contracararea ameninţărilor cibernetice derulate de entităţi ostile, statale şi non- 
 statale, asupra infrastructurilor IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională

    Prevenirea şi contracararea riscurilor de natură teroristă asociate activităţilor unor    
 organizaţii teroriste, prezenţei pe teritoriul naţional a membrilor sau adepţilor unor astfel de   
 organizaţii, intensificării propagandei extremist-jihadiste şi a proceselor de radicalizare în România 

       Prevenirea şi contracararea riscurilor, diminuarea vulnerabilităţilor şi promovarea oportunităţilor în  
 accesarea şi utilizarea fondurilor europene

     Semnalarea disfuncţiilor înregistrate în funcţionarea marilor sisteme publice

 Prevenirea şi contracararea riscurilor şi promovarea oportunităţilor în ceea ce priveşte asigurarea  
 stabilităţii economico-financiare, a securităţii energetice, funcţionarea infrastructurilor critice,   
 dezvoltarea infrastructurii de transport, implementarea societăţii informaţionale şi a economiei  
 digitale, dar şi semnalarea vulnerabilităţilor, respectiv a oportunităţilor în domeniul industrial şi în  
 sectorul financiar-bancar, agricol şi silvic

 Prevenirea şi contracararea activităţilor de criminalitate organizată, inclusiv transfrontalieră,  
 care, prin acţiuni de influenţare a capacităţii de decizie, activităţi economice ilegale, trafic de droguri  
 de mare risc, migraţie ilegală, pot afecta securitatea naţională

 Prevenirea şi contracararea traficului ilegal de armament, produse şi tehnologii cu dublă  
 utilizare destinate unor actori statali sau non-statali supuşi sancţiunilor internaţionale sau   
 proliferanţi

 Prevenirea şi contracararea ameninţărilor hibride concretizate în acţiuni conjugate ostile   
 derulate de actori statali sau non-statali, în plan politico-administrativ, economic, militar, social,  
 informaţional,  cibernetic sau al crimei organizate

ÎN CONFORMITATE CU

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018 NESECRET

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII 2015-2019

PLANUL NAŢIONAL DE PRIORITĂŢI INFORMATIVE 2019

STRATEGIA DE INFORMAŢII A SRI 2015-2019 
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PRIORITĂŢI INSTITUŢIONALE

EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ

 Continuarea demersului de modernizare şi transformare a Serviciului, prin    
 operaţionalizarea modului de lucru în format regional şi flexibilizarea proceselor interne; 

 Dezvoltarea procesului de desfăşurare a activităţii informativ-operative în formate transversale  
 şi multiprofil;

 Consolidarea modului integrat de asigurare a securităţii interne; 

 Optimizarea capacităţii Serviciului de a contribui eficient la susţinerea actului de   
 decizie în stat; 

 Implementarea strategiei de inovare a Serviciului, menite să asigure coerenţa proiectelor  
 de dezvoltare demarate la nivelul tuturor pilonilor de activitate;

 Creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor financiar-materiale, în    
 conformitate cu priorităţile de dezvoltare instituţională.

OPTIMIZAREA DIMENSIUNII DE RESURSE UMANE

 Implementarea politicilor în domeniul resurselor umane redefinite în perioada   
 anterioară, în vederea adecvării la nevoile Serviciului; 

 Continuarea procesului de modernizare a activităţii de pregătire în SRI, în acord cu   
 priorităţile de instruire a personalului;

 Creşterea performanţei individuale prin îmbunătăţirea climatului organizaţional.

DEZVOLTAREA CAPABILITĂŢILOR TEHNOLOGICE

 Racordarea la tehnologiile moderne necesare susţinerii activităţii de realizare a   
 securităţii naţionale, în toate domeniile de activitate;

 Consolidarea parteneriatului cu mediul academic şi civil în scopul îmbunătăţirii   
 capabilităţilor tehnologice ale Serviciului;

DEZVOLTAREA RELAŢIONĂRII CU SOCIETATEA CIVILĂ, în vederea asigurării transparenţei instituţionale 
şi a creşterii nivelului culturii de securitate.
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